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Dne 29.1.2014 se konalo v pořadí 40 zasedání
zastupitelstva obce, které bylo první v tomto
kalendářním roce. Zastupitelstvo obce na něm
projednalo zatravnění pronajatého pozemku na
Chrámečném,
schválilo
měsíční
odměnu
neuvolněnému starostovi obce a zastupitelé se zřekli
svých měsíční odměn, schválilo provedení stavby
„Rekonstrukce místní komunikace U Točny a schválilo
vyčlenění prostředků na spolufinancování této akce
v případě obdržení dotace, schválilo rozpočet obce na
rok 2014, schválilo rozšíření veřejného osvětlení na pěti
místech,
schválilo
zajištění
obecního
plesu,
neschválilo finanční příspěvek na zbudování BabyBoxu
ve Valašském Meziříčí, schválilo příspěvek na provoz
MAS VaS, schválilo konání prodejní výstavy umu a řemesel na 5.7.2014, schválilo
dodatek ke smlouvě na dopraví obslužnost se Zlínským Krajem, schválilo dodatek ke
smlouvě o půjčce s MAS VaS, schválilo neuplatnění sankce vůči dodavateli
směrovníků, vzalo na vědomí dopis MMR týkající se dětského hřiště, schválilo podání
žádosti na vykonání obecně prospěšných prací v obecním lese, schválilo zveřejnění
záměru prodeje obecního pozemku a koupi soukromého pozemku po MK na
Chrámečném.
Zasedání zastupitelstva

V pořadí čtyřicáté první zasedání se konalo 26.2.2014. Zastupitelstvo projednalo návrh
na zrušení smlouvy o nájmu a schválilo Dohodu o ukončení nájmu, vzalo na vědomí
Záznam o výběru dodavatele na rozšíření veřejného osvětlení, schválilo směnnou
smlouvu týkající se majetkoprávního narovnání pod MK Chrámečné, schválilo nové
složení výjezdoví jednotky SDH, schválilo vypracování geometrického plání MK na
Chrámečném, schválilo podání žádosti na vytvoření dvou pracovních míst na VPP,
schválilo uzavření Veřejnoprávní smlouvy s Městem Vizovice, projednalo celkovou
rekonstrukci sálu v budově kulturního domu a schválilo vytvoření projektu a rozpočtu,
schválilo zapojení Obce Bratřejov do projektu Odborná praxe pro mladé do 30 let, vzalo
na vědomí informaci starosty obce týkající se obecního plesu, schválilo Smlouvu o
právu provést stavbu na cizím pozemku.
V pořadí čtyřicáté druhé zasedání bylo 26.3.2014 a zastupitelstvo vzalo na vědomí
Zprávu inventarizační komise k provedeným inventurám za rok 2013, schválilo Dohodu
o ukončení nájmu pozemku, neschválilo rekonstrukci vchodu, předsálí, sálu a klubovny

na kulturním domě, vzalo na vědomí Zprávu o bezpečnostní situaci v obci za rok 2013,
schválilo vybudování pomníčku obětem Valašského povstání v roce 1644, schválilo
příspěvek na žákovský turnaj 22.6.2014, schválilo objednávku upomínky na setkání
rodáků, schválilo výměnu židlí v hospodě na hřišti, schválilo Smlouvu o poskytnutí
dotace na MK U Točny mezi Obcí Bratřejov a Zlínským krajem.
Antonín Tomšů, starosta obce

Informace OÚ
Sběr starého železa
V týdnu od 7. do 11.4.2014 proběhne v obci sběr starého železa. Připravte toto, prosím,
k příjezdovým cestám. Pokud by někdo potřeboval pomoct s vynesením železa k cestě,
může požádat pracovníky obce, kteří budou železo svážet. Svoz bude každý den
v odpoledních hodinách.
Rozmístění velkoobjemových kontejnerů
V týdnu od 7. do 11.4.2014 budou postupně po celé obci rozmístěny velké kontejnery na
objemný odpad. Do těchto kontejnerů neodkládejte větve stromů, železo a nebezpečný
odpad.
Svoz domovního odpadu
Připomínáme občanům, že do konce měsíce dubna se platí poplatek za svoz domovního
odpadu a poplatek ze psa. Výše obou poplatků je stejná jako v roce 2013.
Sběr nebezpečného odpadu z domácností
Sběr nebezpečných odpadů z domácností je organizován v naší obci dvakrát ročně.
V Bratřejově akce proběhne v sobotu 17.5.2014 u firmy PDE u hlavní silnice od 11,1511,45 hod. a u obecního úřadu od 12,45-13,15 hod.
V uvedené době bude na stanovaných místech moci každý občan zdarma odevzdat
k likvidaci následující druhy odpadů: olejové automobilové filtry, plechovky se zbytky
barev, monočlánky, autobaterie, zářivky, znečištěné láhve od chemikálií, zbytky
přípravků na hubení škůdců a postřiky, staré kosmetické přípravky, staré léky, vyjeté
motorové oleje, mořidla a rozpouštědla, plastové obaly a nádoby od škodlivin,
opotřebované pneumatiky, hadry znečištěné barvami oleji a vazelínou, obaly od sprejů,
rádia, ledničky, domácí elektrospotřebiče.
POZOR!!!
Poprvé se při této akci může odevzdávat i objemný odpad jako koberce, linolea, kočárky,
mísy WC, umyvadla, odpad zeleně, stavební odpady, dřevo atd. V budoucnu se již
nebudou po obci rozmísťovat velké kontejnery.
Domácí kompostéry
Obec Bratřejov se prostřednictvím Místní akční skupiny Vizovicko a Slušovicko, o.s.
zapojila do projektu „Kompostujeme v každé rodině“ v rámci Operačního programu
životního prostředí.
Občané, kteří chtějí kompostovat a mají podanou žádost, můžou si kompostéry
vyzvednout ve středu 9.4.2014 od 14,00 do 17,00 hod. v bývalé prádelně hasičské

zbrojnice. Rovněž mohou přijít občané, kteří si žádost nepodali. Žádost i smlouva bude
sepsána na místě. Kdo z občanů má již kompostér vyzvednutý a má ještě zájem o
druhý, může jej v případě nezájmu jiných občanů rovněž obdržet na původní žádost.
Setkání rodáků 18.10.2014
Ještě jednou se vracíme k připravované akci. V zářijovém vydání občasníku roku 2013
jsme rozesílali letáčky k přihlášení se na tuto společenskou akci. V prosincovém vydání
občasníku téhož roku jsme opět připomínali setkání a prosili jsme vás, kteří se chcete
setkání zúčastnit o podání žádosti do konce března roku 2014. Přesto vznikají v obci
mylné informace o tom, že setkání je jenom pro ty rodáky, kteří bydlí mimo naši obec.
Nevím, jak se k tomuto mylnému názoru dospělo. Rodák je přece ten, který se v naší
obci narodil, ať zde bydlí či nebydlí. Pro tyto spoluobčany, kteří se ještě nepřihlásili, bydlí
v naší obci a chtějí se přihlásit, zasíláme nové letáčky a prodlužujeme termín přihlášení
do konce měsíce dubna. Snad je to jasné.
Čtvrtá výstava umu řemesel
Zastupitelstvo obce se rozhodlo uspořádat Čtvrtou výstavu umu a řemesel v roce 2014 a
to 5. července.
Svátek matek
Jako každý rok druhou květnovou neděli, pořádá Obec Bratřejov malou oslavu Svátku
matek. Oslava se uskuteční 11.5.2014 ve 14,00 hod. v sále kulturního domu, kde
vystoupí děti ZŠ a MŠ Bratřejov. Srdečně zveme všechny maminky.
Volby do Evropského parlamentu
Pro obec Bratřejov je pro volby do Evropského parlamentu konané ve dnech
23.května2014 a 24.května 2014 stanoven 1 volební okrsek. Místo konání voleb je
klubovna kulturního domu v Bratřejově. Dále starosta obce stanovil pro tyto volby
minimální počet členů volební komise na 6 členů.
Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych Vám všem popřál krásné Velikonoce prožité v klidu a radosti z nového
života, spokojenost, zdraví, pohodu. Těm nejmenším bohatou pomlázku.
Antonín Tomšů, starosta obce

Setkání chrámových sborů v Bratřejově
Letošní zimu jsme si v tom pravém slova smyslu příliš neužili. Počasí bylo docela skoupé
na sníh. Sněhové vločky jsme mohli obdivovat během Vánoc tak akorát nad oltářem
našeho kostela, kde se díky nápadu P. Vinklárka řadu let připravuje tato netradiční
výzdoba, podtrhující atmosféru vánočních svátků.
Překrásně vyzdobený kostel s betlémem a vločkami přivítal i všechny, kteří se v neděli
12. ledna 2014 přišli zaposlouchat a podívat na Setkání tří chrámových sborů - z Vizovic,
Študlova a Bratřejova. Ani se nechce věřit tomu, jak rychle čas běží, že už jsme se
setkali se sbory sedmkrát, v Bratřejově podruhé.

Na úvod všechny přivítal a pozdravil P. Jindřich Peřina (farář, který dojíždí do
Bratřejova). Slovo pak předal P. Arnoštu Červinkovi - výbornému znalci dějin i hudby,
který provázel celý průběh setkání. Zmínil se o sborech i o hudebních skladatelích,
jejichž skladby zazněly. V podání Chrámového sboru při kostele sv. Vavřince ve
Vizovicích jsme vyslechli 5 koled, mimo jiné i jednu ze sbírky zlínského rodáka Františka
Bartoše. Chrámový sbor při kostele sv. Matouše ve Študlově skvěle předvedl Pastýřskou
mši od Františka Koláříka. Ani náš chrámový sbor nezůstal pozadu a po čtyřech
skladbách „Druhé Rybovky“ České mše půlnoční J. J. Ryby přidal nevánoční píseň
Hymnus k blahoslavenému Janu Pavlu II. – Aprite le porte a Cristo - Otvírejte brány
Kristu. Reakce posluchačů byly velmi příjemné, někteří se s nadšením podělili o zážitek,
že jim naskočila „husí kůže“, jak líbivě tento hymnus zněl. Na závěr zaburácely varhany
a celý kostel společně zazpíval nejznámější vánoční koledu „Narodil se Kristus Pán“.
Všechny zpěváky a jejich doprovod pak pozval P. Červinka na posezení do sálu
kulturního domu.
Setkání není jen o zpěvu, ale i o malém pohoštění, které bylo nutno zajistit. Ráda bych
aspoň trochu odhalila zákulisí příprav občerstvení. Týden předem jsme od sponzora
získali živá kuřata a všichni členové sboru udělali „pařbu“ - klasický rituál, který mnohé
hospodyňky dobře znají (kuře zabít, opařit, oškubat, vykuchat a naporcovat). Strávili
jsme s tím celé odpoledne a pro některé to byla i nová praktická zkušenost. Přesto jsme
za tento sponzorský dar byli vděčni, protože raut z řízků, který z kuřecího masa paní
Surá připravila, všem moc chutnal. Každý z členů našeho sboru měl ještě za úkol přinést
v neděli něco sladkého „na plechu“ - cukroví toho nejoblíbenějšího rodinného receptu.
Že si kuchařky daly záležet, bylo znát a těšilo nás, neboť zákusky z talířků pozvolna
mizely.
Hudba a zpěvy provázely celé odpoledne - i
v sále KD, kde jsme si hezky od plic
zazpívali lidovky za doprovodu študlovských
heligonkářů a jejich „ozembuchu“. Z našich
řad se k nim přidal s kytarou Vlastik Pešák a
mladá harmonikářka Hanka Hnilicová. Jako
správní hostitelé jsme měli radost z toho, že
se sbory u nás dobře cítí a baví se nejen o
zkušenostech se zpěvy, ale i pobesedují
jako dobří přátelé. Zpívalo se až do samotného závěru setkání, než jsme u vchodu do
sálu dali poslední písničku a všichni se rozešli domů.
Čtvrt roku je pryč, zimu vystřídalo
jaro a k němu neoddělitelně patří
velikonoční svátky. Chrámový sbor
zazpívá v neděli 20.4. v 10.30 h při
mši svaté – mimo jiné i zmiňovaný
Hymnus ;-)
Marie Poláchová

ŘKF Bratřejov - POŘAD BOHOSLUŽEB O VELIKONOCÍCH:
Zelený čtvrtek 17.4.2014

18,00

Velký pátek 18.4.2014

15,00 Kř.cesta; 18,00

Bílá sobota 19.4.2014

20,00

Boží hod neděle 20.4.2014

10,30

Velikonoční pondělí 21.4.2014

10,30

Rozlosování OP muži - 2013/2014 – Bratřejov „A“
Bylnice - Bratřejov A
Bratřejov A - Újezd
Kašava - Bratřejov A
Bratřejov A - Vysoké Pole
Tlumačov - Bratřejov ANE
Bratřejov A - Louky
Nevšová A - Bratřejov A
Bratřejov A - Ludkovice
Mladcová B - Bratřejov A
Bratřejov A - NávojnáNE
Bratřejov A - Dolní Lhota
Lípa - Bratřejov A

NE
30.03.2014 15:30
NE
06.04.2014 15:30
NE
13.04.2014
NE
20.04.2014
27.04.2014
16:00
NE
04.05.2014
NE
11.05.2014
NE
18.05.2014
SO
24.05.2014
01.06.2014
16:30
NE
08.06.2014
NE
15.06.2014

16:00
16:00
16:30
16:30
16:30
16:30
16:30
10:00

Rozlosování IV.B - 2013/2014 – Bratřejov „B“
Lutonina - Bratřejov B
Bratřejov B - Volno
Zádveřice - Bratřejov B
Bratřejov B - Neubuz
Volno - Bratřejov B
Bratřejov B - Veselá B
SK VizoviceB -Bratřejov B
Bratřejov B - Lužkovice B
Bratřejov B - Paseky B
Trnava - Bratřejov B

NE

13.04.2014

16:00

NE
SO

27.04.2014 16:00
03.05.2014

16:30

SO
SO
SO
SO
NE

17.05.2014
24.05.2014
31.05.2014
07.06.2014
15.06.2014

16:30
16:30
16:30
16:30
16:30

Rozlosování OP žáci - 2013/2014 – Bratřejov - žáci
Újezd - Bratřejov
Bratřejov - Kašava
Malenovice - Bratřejov
Bratřejov - Fryšták
Bratřejov - Bylnice
Spytihněv - Bratřejov
Bratřejov - SK Vizovice
Mladcová - Bratřejov
Bratřejov - Tečovice
Bratřejov - Dolní Lhota
Slušovice B - Bratřejov SO

NE
13.04.2014
13:30
NE
20.04.2014
13:30
NE
27.04.2014
10:00
NE
04.05.2014
14:00
ČT
08.05.2014
14:00
NE
11.05.2014
10:00
NE
18.05.2014
14:00
SO
24.05.2014
14:30
NE
01.06.2014
14:00
NE
08.06.2014
14:00
14.06.2014
14:30 Veselá

Obec Bratřejov
S V O Z O V Ý K A L E N D Á Ř 2014
Svoz bude probíhat v následujících
kalendářních dnech:
Papír
modrá

měsíc

Plastový obal
(žlutá)
nádoby 1100
l, pytle

Leden

20.1.

6.1.

Únor

17.2.

Březen

17.3.

3.3.

6.3. , 13.3. , 20.3. ,
27.3.

Duben

14.4.

28.4.

3.4. , 10.4. , 17.4. ,
24.4.

Květen

12.5.

Červen

9.6.

Komunální odpad

pytle

Sklo
barevné

bílé

27.2.

18.2.

24.4.

15.4.

26.6.

17.6.

2.1. , 9.1. , 16.1. ,
23.1. , 30.1
6.2. , 13.2 , 20.2. ,
27.2.

1.5 , 8.5. , 15.5. ,
22.5. , 29.5.

23.6.

5.6. , 12.6. , 19.6. ,
26.6.

Červenec

7.7.

Srpen

4.8.

3.7. , 10.7. , 17.7. ,
24.7. , 31.7.

18.8.

7.8. , 14.8. , 21.8. ,
28.8.

1.9. , 29.9.

4.9. , 11.9. , 18.9. ,
25.9.

Říjen

27.10.

2.10. , 9.10. ,
16.10. , 23.10. ,
30.10.

Listopad

24.11.

Prosinec

22.12.

8.12.

4.12. , 11.12. ,
18.12. , 25.12.

Pondělí

Pondělí

Čtvrtek

Září

13.10.

28.8.

19.8.

30.10.

21.10.

6.11. , 13.11. ,
20.11. , 27.11.

23.12.úterý 30.12.
Čtvrtek

Úterý

Regionální košt slivovice
V sobotu 12.4.2014 proběhne v hospodě u Zemské osy v Uble, Regionální košt
slivovice.
Začátek v 15 hod. Budou se hodnotit výsledky koštů z obcí Jasenná, Lutonina, Ubla a
Bratřejova.
Zveme všechny občany na tuto kulturní akci.

Nadšené mládí se spojilo pro křehké stáří – Fashion show Dotek 2014
Ano, i tak by se dal nazvat projekt studentů UTB ve Zlíně, kteří zorganizovali velkou
charitativní módní show s dražbou originálních oděvů.
Hlavním cílem bylo získat peníze pro neziskovou organizaci Centrum zdravotní a
sociální pomoci Dotek ve Vizovicích, která se stará o seniory a klienty s Alzheimerovou
chorobou.
Výtěžek z dražby činil krásných 20 900,- Kč, přičemž Nadace divoké husy jej ještě
zdvojnásobí – celkem se tedy podařilo získat 41 800,- Kč.
Díky této vysoké částce budeme moci pořídit elektrické polohovací postele, které bude
možné si zapůjčit a tím zpříjemnit život seniorům, o které pečují jejich blízcí doma,
v domácím prostředí.
Všichni, kdo se akce zúčastnili, mi jistě dají za pravdu, že módní přehlídka a vlastně celá
show neměla chybu. Je pro nás velmi milé a potěšující, že i mladí lidé mají zájem a
touhu pomáhat našim nejstarším spoluobčanům.
Záštitu nad charitativním večerem převzala místostarostka města Vizovice Mgr. Zuzana
Štalmachová a paní PhDr. Karolína
Maloň Friedlová, jednatelka institutu
Bazální
stimulace
a
uznávaná
mezinárodní
lektorka,
patronka
společnosti Dotek o.p.s.
Velký dík patří hlavnímu sponzorovi a
partnerovi večera Ondrovi Hrachovému,
koordinátorce projektu Ivě Honzkové a
jejímu týmu, sponzorům a také všem,
kteří se galavečera zúčastnili a tím
podpořili dobrou věc – pomoc seniorům.
Děkujeme.
Jarmila Zatloukalová

PŘÍJEMNÉ PROŽITÍ SVÁTKŮ JARA
PŘEJÍ DĚTI, ŽÁCI
A ZAMĚSTNANCI ZŠ A MŠ BRATŘEJOV

